
 

Invitation til Filosofiolympiade 2019 

– for elever der har filosofi eller idehistorie 

1. runde. Indledende essay-konkurrence 

 Du skal tilmelde dig og din(e) klasse(r)/hold ved at sende en e-mail til 
danskfilosofiolympiade@gmail.com indeholdende dit navn, e-mail, telefonnr., 
skolens navn og antal elever på holdet/holdene du tilmelder. Senest d. 1. december 
2018. Ca. d. 10. december 2018 sendes citaterne der skrives ud fra ud. 
 
Du skal derefter: 
 

 Afholde en essayskrivning på 90 minutter. Der skrives på pc, på dansk, med 
ordbøger, noter, bøger og tekster fra timen. Det vil sige: alle hjælpemidler er tilladt, 
undtagen internettet. Det er vigtigt at eleverne benytter den udsendte skabelon til at 
skrive I (Word dokument med fast sidehoved), i forhold til at registrere og anonymisere 
elevernes essays. 
 

 Bedømme (ikke rette) klassens essays og maile de 3 bedste (per hold) til 
danskfilosofiolympiade@gmail.com. Senest d. 25. januar 2019. Elevernes essays 
må ikke sendes i .pdf format, da vi skal kunne anonymisere dem. 
 

 Bedømme (ikke rette) et antal opgaver fra andre hold svarende til antallet af egne 
indsendte opgaver gange 3. Bedømmelserne skal være afsluttet inden d. 22. februar 
2019.  Du skal maile bedømmelsen til danskfilosofiolympiade@gmail.com. 

 
Yderligere information: 
 

 Eleverne må IKKE se citaterne før essayskrivningen på skolen, men man må gerne 
undervise i de relevante filosoffer. 
 

 Det gennemsnitlige essay har et omfang på ca. 1,5-2 sider 
 

 

2. runde. Dansk finale i Odense d. 5.-6. april 2019  

De 20 bedste elever inviteres til finalen. Den danske finale har samme regler som den internationale. 
Der skrives et essay i 4 timer på engelsk. De 2 bedste elever vinder en rejse til: 



3. runde. International Philosophy Olympiad d. 16.-19. maj 2019 i Rom, Italien. 
De to elever får betalt rejse og ophold til et internationalt filosofisk symposion i Rom hvor de deltager 
sammen med ca. 100 andre elever fra over 40 forskellige lande.  
Man kan læse mere på hjemmesiden for den internationale filosofiolympiade: http://www.philosophy-
olympiad.org/, hvor der også henvises til andre relevante links. 
 
 
Note: I henhold til GDPR skal vi oplyse om at vi opbevarer relevante oplysninger om lærere og elever, 
herunder essays og bedømmelser heraf på en passwordbeskyttet Googlekonto, og at du ved at deltage 
giver os tilladelse hertil. 
 
Mvh. 
Bestyrelsen i Dansk Filosofiolympiade 
Melanie Trüe, Odense Katedralskole, kasserer 
Jan Kierkegaard, Mulernes Legatskole, næstformand 
Jon Holmboe Poulsen, Gefion Gymnasium, formand 
 
danskfilosofiolympiade@gmail.com 
www.facebook.com/danskfilosofiolympiade 
 
 

 
Gruppebillede af de fleste deltagere i den danske finale april, 2018 

 
 


